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OBJETIVO  

O minicurso visa apresentar três modalidades de pesquisa aplicadas à análise de 

políticas e práticas de educação de jovens e adultos, expondo seus principais 

pressupostos teóricos e ferramentas metodológicas. Propõe-se também informar os 

cursistas sobre redes, centros de pesquisa, bases de dados e publicações internacionais 

que podem subsidiar estudos nacionais e comparados. 

 

EMENTA 

O minicurso abordará panorâmica e sinteticamente três modalidades de pesquisa em 

políticas e práticas de EJA. 

A primeira modalidade - o “estado da arte” ou “estado do conhecimento” -, consiste em 

pesquisa bibliográfica metódica que visa reconhecer o patamar de conhecimento 

alcançado no campo educativo em um determinado recorte de tempo e espaço, 

identificando lacunas que a investigação futura pode preencher, sendo também uma 

ferramenta para análise e apreciação crítica do campo (FERREIRA, 2002; HADDAD, 

1987, 2002, 2009; SOARES, 2011). 

O segundo tipo de investigação a ser abordado será a análise de políticas educacionais, 

cujas metodologias e abordagens teóricas se desenvolveram originalmente na ciência 

política, envolvendo análises sobre a natureza da ação social do Estado e de suas bases 

sociais, buscando compreender os padrões de relação dos atores com o(s) governo(s) e o 

ciclo da política, desde a formação da agenda até a avaliação (SOUZA, 2007). Para uma 

análise integrada dos determinantes de formação das políticas educativas, será 

privilegiada a abordagem da sociologia política da educação (AFONSO, 2001; 

TORRES, 2003). 

Por fim, será abordada a sistematização de práticas, que compreende uma modalidade 

de pesquisa-ação que se desenvolveu no campo da educação popular de pessoas jovens 

e adultas, voltada ao desenvolvimento comunitário e ao autoconhecimento de coletivos 
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e processos sociais em escala local (FALKEMBACH, 2006; JARA, 2006; MARTINIC, 

1998; SOUZA, 2000). 

Em um segundo momento será feito um breve balanço de tendências da pesquisa em 

EJA (RIBEIRO, 2014; SCHMELKES e INFANTE, 1995; VALDÉS et al, 2014), e um 

mapeamento de fontes e centros de referência para a pesquisa em políticas e práticas de 

EJA no campo internacional (com ênfase em América do Norte e Europa) e regional 

latino-americano, identificando as principais redes e centros produtores de informação e 

pesquisa na região, bem como as bases de dados bibliográficos e estatísticos, 

finalizando com as bases de dados, fontes e centros nacionais de referência (que são 

bem mais conhecidos). 

 

METODOLOGIA 

O curso será desenvolvido em sessões expositivo dialogadas, apoiadas em 

apresentações em power point e leituras recomendadas. 

 

AVALIAÇÃO 

Os cursistas serão avaliados por sua assiduidade e participação. O curso será avaliado 

pelos cursistas mediante preenchimento de ficha de avaliação que abordará os seguintes 

quesitos: alcance dos objetivos pretendidos; conteúdos mais relevantes; desempenho 

dos docentes; pertinência e relevância da bibliografia utilizada. 
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